
 

   

PRESTAKUNTZA DUALA 
 

Zure enpresan profesional sanitario kualifikatuak sartzeko interesa 

baduzu, eta aldi berean bere prestakuntzan parte hartu nahi baduzu, 

informazio hau interesgarria izan dakizuke. 
 

INFORMAZIO OROKORRA 
 

Prestakuntza duala edo ikas-ekinezko prestakuntza lanbide-heziketako titulu bat lortzeko aukera 

ematen duen prestakuntza-modalitate bat da, enpresaren eta prestakuntza-zentroaren artean 

partekatutako ikaskuntza baten bidez, hau da, aldi berean lan eginez eta ikasiz. 
 

ENPRESARENTZAKO ABANTAILAK 
 

• Enpresaren beharretara egokitutako pertsona kualifikatuak sartzeko aukera ematen du, 

enpresaren prozesuei eta enpresa-kulturari buruzko prestakuntza dutenak. 
 

• Langileak erakartzeko eta hautatzeko tresna bat da. 
 

• Enpresaren belaunaldi-erreleboa errazten du. 
 

• Pizgarri ekonomikoak (Gizarte Segurantzako kuotak % 100 murriztea, kasuren batean 

Lanbideren diru-laguntza) 
 

PROZEDURA 
 

• LHko ikastetxeak eta enpresak bien artean adosten dituzte ikaslearen prestakuntza- eta 

produkzio-jarduerak. 
 

• LHko ikastetxeak eta enpresak, hurrenez hurren, tutore bat izendatzen dute, ikasleari 

laguntzeko. 
 

• Ikaslea heziketa-zikloan matrikulatuko da eta enpresak kontratatuko du. 
 

• Prestakuntza etengabe eta lanbide-moduluen arabera ebaluatzen da, enpresako 

tutorearen ekarpenak kontuan hartuta. 
 

ENPRESA LAGUNTZAILEAK 
 

Gure ikastetxeko ikasleen prestakuntzan parte hartu nahi duten enpresak edo lantokiak honako 

hauek dira: 
 

• Aho-hortzetako higienistentzat: hortz-klinikak, hortz-klinika espezializatuak (ortodontziak). 
 

• Farmazia eta Parafarmaziako teknikarientzat: farmazia-zerbitzuak (ospitale, egoitza edo 

osasun-zentro espezializatuetan), farmazia-bulegoak, botikinak. 
 

• Erizaintzako laguntzaileentzat: ospitaleak, egoitzak, eguneko zentroak, klinikak, mutuak, 

hortz-klinikak. 
 

• Eremu soziosanitarioko oinarrizko profesionalentzat: pertsonen inguruneari buruzko arreta 

garbiketaren esparruan, eta egoitzetako, eguneko zentroetako, elikadura-enpresetako eta 

garbiketa-enpresetako lankidetza. 
 

INFORMAZIO GEHIAGO 
 

www.fpeuskadidual.eus/ 

www.cebek.es/enpresa-zuzendaritza/prestakuntza-profesional duala/ 

 

http://www.fpeuskadidual.eus/
http://www.cebek.es/enpresa-zuzendaritza/prestakuntza-profesional%20duala/


 

   

AURRETIKO URRATSAK 
 

1. Elkargoaren eta enpresaren arteko harremana (urtarrila-martxoa) 

a. Dualaren informazio orokorra 

2.  Ikasleen aurrehautaketa. 

a. Elkargoaren irizpidea. + enpresaren irizpidea.  

3. Elkarrizketa hautagaiekin (martxoa-apirila) 

4. Prestakuntza-plana adostasunez lantzea (apirila-maiatza) 

a. Alderdi akademikoak. 

5. Enpresaren eta ikaslearen arteko harremana formalizatzea: (kontratua edo beka) (maiatza-

ekaina) 

a. Alderdi formal-legalak.  

6. Enpresako instruktorea ezartzea (maiatza-ekaina) 

7. Beharrezko dokumentazio guztia sinatzea (maiatza-ekaina) 

8. Ikaslearen harrera (ekaina) 
 

ANGELES CUSTODIOSEKO IKASLE DUALAREN PROFILA GEHIAGO 
 

1. Ikasteko gaitasuna dutenak 

2. Arduraduna 

a. Puntuala eta erregularra 

b. Eginkizunarekin konprometitua 

3. Taldean lan egiteko gaitasuna dutenak 

a. Errespetuzkoa 

b. Laguntzailea 
 

4. Proaktiboa/Ekimenarekin 

5. Interesarekin 

6. Heldutasuna erabakiak hartzean 

7. Berrikuntzarako eta Sormenerako gaitasuna dutenak 
 

BI URTEKO MODALITATEA. EZAUGARRIAK 
 

• Lehen urtea prestakuntza-zentroan eta bigarren urtea ikas-ekinezko ikastetxean/enpresan. 

• Dualaren prozesua hainbat fasetan garatzen da, prestakuntza-zentroaren eta enpresaren 

artean, heziketa-zikloko 2. mailan. 

o Ekaina-iraila enpresan 

o Iraila-otsaila ikastetxean eta enpresan 

o Otsaila-ekaina enpresan 

• Prestakuntza-zentroaren eta enpresaren artean astean gehienez 40 ordu. 

• Enpresako prestakuntzak heziketa-zikloko orduen % 40 baino gehiago iraun behar du, eta 

enpresaren hitzarmeneko orduen % 75 baino gutxiago. 

• Ordainsaria bat etorriko da Enpresako benetako orduekin 
 

KONTAKTUA 
 

Profesional kualifikatuak sartzeko interesa baduzu edo informazio gehiago nahi baduzu, idatzi 

helbide elektronikoetara: secretaria@angelescustodios.com edo fp@angelescustodios.com  

mailto:secretaria@angelescustodios.com
mailto:fp@angelescustodios.com

